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Dr. SZli:LL JANOS őrnagy 

A sebesiiltszállí tás,·ól 

,,A t.á'bari eü. szol.gátat feliadarta a harcos,ok ha,rcképességé
nek ,eü. szeim1po111füól való meg1ő,r,ziése, fenntair,t,á:sia és fok,ozá,s,a, 
v,a,gy ha az bármely olmál foigiv,a megr,omlott,, a, m1:,el!őhb v,aM 
helyre,ál'.ítá,sa és igy a hadser,eg ütőké~·ességének miinél nagyobb 
fokú bizt,osHása" 

A helyes,en v,ezetett és jól műlködő eü. szdgála1t döntő jelen
tőségű 1ehet ,a ihadiműv,eileit,elk V't~gső tkiialakulására, mert hatalmas 
mértékben l,ecsökkenth21tú azo:kinak ,a s,úmát, akik se1besü1ésük, 
vaigy het,egsié,gü'k ,köve1+Jkiezt,éJben mint hia,rcosclk vé,gl0g,esen lemor
z,s,olódrnak . a küzdő hadsereg liébzámábóL De dö.ntő je ,1,entőséigű 
lehet ,az ország g,azda1s,á1gi hdyzetér,e ,is a há,bo,rú utáni időkben, 
mert ,a 1bék,e tenmel,ésbe lb·~ nem áfüifö1a.tó hiadir,okkarr1Jtak a~iaigy 
száma súlv,os foher,téte1 az álbamra és társadalomria. Az eü. :szo,1-
gálat műkiödés!étő l füg,g az, hogy mily,en nagy !\eisz . ez1eikcne1k ,a 
száma: s az egyes roikkantak r1okkantsági, ií-121tve mu1n1k,a1képesiségi 
fo:kia milyen mérvű \,es,z, ho1gy m:,lyen fokban tuclmak be],eiUesz
kiedni ·a békés t,einme:iésibe. 

A sebesültek, betegek ellátás1a áHaJ.:íban hár,om ,térr1yiezőbő•I 
tevődik össze: 

1. Elsősegiélynyujtás. 2. SzáliHá,s. 3. Gyógykez1elés. 
A, je'.,en dkk kerieteóhen csU1pán a 1seJbesüilbsz.állíit,ás !kérdései

vel fogurr1k f,o[ l1alko~rr1i, mi:nt a s,eibesüH, he1t,e1g tO'Váibhi sorsáa11a1k 
aía1kulását döntő módon megh!a1táriozó 1ény,ez;ő;vel és az eü. 'sz.ol-
gáLat egyi:k tgen fontos. 1feladla1t,áv,al. · 
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A SieiJJesüt1ek fo!lyaanafos €S z.aiv.a.rta!ain gy.ors kiűnítése ,érdeke 
a ·se1bes,ü'.Jt1ne1k, 1a csal))atnak, de érd,e;ke ,az aITTyagi sz·oli,2:áJ.atnak 
i:s. MiniÉl rövide,bb .idő alait,t j<Ut ,el ,a sebesült vé,gl,egies tl'.áitásá
na,k he'.y,é,r,e, ,a111nál haitásosabban b1ztos:í'1:lha1tó 1a vég·u=,ges gyió-

. gyulása és a:l]Dál eredrnény,es•ehb lesz a ,gyógy,eljár.ás és .köivet
k,~zménye®éppen, annál .niagydb'b méirtiéfobein !,esz l ecs,ökken1thető 
a viSiswrnarndt rokkantság.a :is. A csa1p,a1t isz.emp,ontjá!ból a s,eibe
süH teher a csa,pa'tnak, gáit1olja a iha1rd t·énykedéseket, áipo1l:ni, 
é'.e!mezni ·,él; szá'.liítaini k,el1, megtöl1ti a ha,r2 sz1empiontjából ,a,nnyira 
fonfos szállító teret, sJZeinéíyzetet és anyag,ot von ,el -a esia,pattöl. 
Nem beszélve arröl, hogy a nagy s,z.áimú jaj,g.ató-nyösz.örgő S•ebe
süH rontj.a a harcosok erkökSii erejéJt, míg iha ,az eü. szo~g-á1ait 
jói működltk, megnő iránta a 'biz,a1lom és 1kö,vetkezunény1ekéipp,ein 
emeli ,a had:s,ewg e,rkölc,si er,ej,é.t és !harcké:sz1ségiét. De ,aiz- a.nya,gi 
szolgála1tra <is döntően kföat a gyo.rs,ain ,és jól rműiködő sz.ál'.íitás, 
mert hamarább fo,g rmegcgyógyiumd a té:•~besült, csókk,en a,z ápolási 

' nia1pok sz.áma, keves-e,bib kötsziert, gyógyszert lfoe,1'. f,el.has.ználin1:·a, 
az eü. intézeMknek pedi1g nem lke'.I. maximálisan előne t.ele1pül:rn:ök, 
Jms,sz,albb ·iide:g kép,es;ek Mltd,0pfüés niélkü l egy he.:1iben cLo,1,5mni 
(.ami ,a j,O!bp eHátási: s,e,giH1i elő), 1keV1es,e,b,b táibo.ri eü. -int-éz,e,t,tel 
lehet mego~daini a f,eiladatolk1a1t. Végső r.oiwn e,z.á'.ital tekintélyes 
anya gmegb.1 .. k arí t ás t ;1ehe± e l1émi. 

Feint:,ek szeimelőti: ·tiartáis1a. .meHe.tt a jó seibeS<iili: sz,áHMás 1kóv,e_ 
te!mény,eii: ,hogy .gyo,rs.,m tör1,éuij·ék, ,a ik:1örülimé.ny,ek:hez ké,pest biz
tonsá,gosan s ,a sebesföt érdeikiében ,a leihetős,é,g szerint kényel
mesen, hogy a sebesü!:t tairtaléke1nerigiáját minél j,olbiban meg- fod
J11k őrizni a i:.ovállfüi gyógytevékenység ,anedmény,es,s,ége érde:ké
ben. A helyte len . és rnssz szálíií,tá,s egy,enilő egy he!ylte len és rossz 
kezeléssel. A fenti köv-et,elmooyek maradékfalan végre,hajtását 
termész,ei:es,en ,egyéb tény;ezőik is bef,o!yá1So ll:rnt1ják, un!irnt 1pé'.1dáu,l 
0 száfütási lehetőség, ,a sz.állífüatósá:g •és ,a. 1kény;s1zers,z.áltitás. 

A sz.állítási Lehe1tőség früg/g ,a ihardhelyze1Jtől, a szál1ító-es.z:kö
zök,téíl és az úttól. A ,harchdywttől ,függően aidócllhaifü:k a lk:ény
szerszáll:itás pl.: egy gyoirs v,isiSz.av0111ulás ,esiet<én. 

A szál~íthat,óság,ot a •harnhelyz,eten kívül ,a sielbeisült, beteg 
állapota swbj1a meg. Al1a1pelvül ke:t v,e.."11111i, hogy a had0:szi1:ály
sezély1he,i yi,g m:inden 8ebesü'.rt szál'..í1tiha1tó, a ha1dokl6ka1t lkrvéV1e. Ha 
a hadihelyz,e:t oly,ain, akfoor ez a !ha1tá1r kitolódlhait ,a tá:bor'i Mrhá
z.a!k eJ.ső von1a!á;g. Ha l-e1hető,ség.ün:k ,v,an ,mér l1:cig,e,íé,sr,~, akkor vér
zés.né[, shodmáí, ,s,úl'yio1s a11:a,eimia ,ei~etiében és S1ugárnuj1tásos álla
po,1:Jnál mincLad,d1'1g ne ,szá li1íts.mk, arrnig a sebesült á1l.a1pota a 
szállítást meg u1em engiedi. Tenmés.z1etesm az -ilyen mé.rJ.ege'.ések 
csak azon a ,k,iüníités.i szaka1szo,n :jöh,~t1n:eik szóba, 1ahol a mód és 
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a !iehetöség meg va111 ,adva m:ra, ,hogy ,a Jentii á!Ía,pofolm,t kép.e
sek v,a1gyun:k megszünt~:i, 1va1gy l:eig1ailáb1b 1fo; megjiayífani. 

A :sebesüH.szállítá:s álta,lában a1z egyéb ,szállításo1kihoz hason
ló1an l1ehet: szárazföLdti, víz1i, viagy légii, az adot,t NÖrifüméinyek, 
nek megfele lően, ,d,e ,ez,ek:töl a száfütás,okt6J ,a1t1nyiban iküloobözik, 
hogy: 

1. A iseibesfütszál:ítás ielöLröl 1háitra1fe1lé történik tehát a .küz
dök vo:n1alá1t,óJ a hadtáp felé, mí1g más szá!Hrtásolk áit?ilá,han hátul
ró l ielör,efelé ,történneik. 

2. A ,seibesü1'i:szállítás nem azonos az egyéb anyag sz.állításá
val, ihan,em ,el:sös,orba~ ék~tmentö 1téinykedés, mely olrvosi tlITTdiká
cióikho,z V1an körllve; az'Oln!kiívüJ ,pedig sz.állítás iközhen ,a, selbesfüt 
vagy 1beteg ,gyógy,kezelésre ,is szorul, via,gy ,sz,o,ru!that 

Az összes száHitá,s1i fajták köz,ött a leigfontosa,bb a szárla:z
földi s,z:ál!íitás ·a:111111á l ,i,s inkább, mert vé;gisö fokon minden' más 
szá!Lí,tás arnpcs,olatban van ,a száraziföxH ,szállrtássaL A szárazföldi 
szállítás kétféle lehelt: gy,alogos és j.ánrnűves. 

A · gy.al,og;os s,elbesü!JtszálUtás viég,r,eihiaj,tói a seíbesü!J:tvivök 
Elsösorlbia111 csa1p,a:l:rvtswnylatba111 jörrmek , dönrtöen rte:krntet:be. A küz
dők vonalában ,csak · ember1i erővel tör-ténihert a szálliítás, (dte
kintve egy-két kül,önLeigeis esetföl) és ,a harnh:elyz,ettö l, valaminrt 
a .t,err-,e1ptől 1tfü:gg, hogy m:Lyen távolságra.. Ez a szállításnál in,a,gy . 
megterhelés ,a s,ebeisfötnelk ,is, ,de a s.zá!Hitó1knak ,is.. A s,ehesült
vivök maximátl.is t!eLjeG1íitméinye 1 óra ,afat,t 2½ km ·és 24 ór,a alatt 
20 kim. Ezekből az ada1tokból v,iláigos,an :kitűnik , hogy ,a se1besült
vi:vö já!f:ő:r áitlagos N,,ljesrítiménye \a,rányla,g ig100 csekély és, ho1gy 
milyen nagy mérték,ben ifÜjgg attól ,a távols~tól, ,amelyien gya
logosian vagy1Ull1k iké111yt1elene1k 12, sebesü'.teket sz,á!Líta111i. E,pp,en 
ezért ,a főtör,e,kJvés ,az k,e'.I, hogy legyen, hogy ez.t ,a tá:v,o,lságot 
münél j,olblbaITT leszű!k!ítsük, teihát mit11é l ,elő,blbre ihoz,zuk a jármű
ve1s sz,állmá,s dsö ,h:a:tárá1t. Awnban ,ezt icsiak egy ibiz,ony,o,s határig 
[,ehet 1végreihaj1tat11i, ,a terep adottsága és az ellen19é,g· ,tevék,enyGé-

. gét,ő,l ifügig,ö,en, épip,en 1a: j,ámmüv,es sz.állítás eUenséges behatá:ssa,l 
sz1eimbenii J11agylfokú érzékeny,ségie mi1at,t. A ,gyalogos s,e!besültsiL.á l
lrít,ó:k ikis célpontot mutatván, keviés:bb:é érzékenyek, jól 'ki rtudják 
ha1sznál111:i a· ter1eip 1adta védelmi l,ehetfoégeikeit és jolbban 1e tudják 
gyÖzui,i a •terep akadály,ait, mer;t 1i.i:in,csenek ,úthoz kötve. 

~ ,f,eil11ti kőrlü nmények világo:s,an lmeglmuita,tják a,z,t., hüb,oy a 
gy1a1lo,gos s,ebesült-sziállíltók csak úgy t1udui1ak ,a hatalmas 'fe1a,da
toikk,al és 1köve:t.elmény,ekkel meigJ,küzdmi, rha megfelelő fizikai 
erővel . ré1delkie:meik és j,ól ,kii vannak képezve. De egy másiik 
szemp0111rt v:isz1oot az, hogy a küzdök létszámáITTak ·a !terhére J112m 
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lehet ,a iseihes,Übtivi·vőlk ·sz,á:má1 rutméne:te1zni e_em. Az 1a t1émy, hogy 
igien soik eiSietboo a s,zerV1ezietszerű sebesültV!ivő -szám nem eile
gendő 1a f.elada,tok me,goldá:sár1a. Az eü. -sz0Lg!ála1t 'feliada.ta legyen 
az, hogy a nehézségeiket i1tt is le 1tudja g-yfön:i, mégipedig ,olymódon, 
hogy már ibélkélbe.n .f.e1kés1zült a lf,ehadat.okra. 

Minden cs1a1pa:tonvos e1sőr1e:ndű ,f,elada:ta Legyen az, hogy ,a 
béke s.zetrniélyi 1ál101mányt t.éinyle:g1es kaitornai :szio1gá1a1ta ideje ailatit 
oly mérvű ,eü. kH~éipz1ésben ,részieSIÍtsie, !hogy az ebÖ1seg-élya1yuj
tás és sebesüJ.tszál\ií,tás ala1pv,ető iernereteiv,e,l r,en,d,elkezzié:k. Ha 
ezt a feladatot a béke eü. szolgálat si:kernsien megoldja, nem 
l1esz ,prolbliéma ,egyirés.z1t 1a :sebesüL:ivivők .kiV!ál,o,gatása és utánipöt
lásra, másrész<t iha,r,ckö.ziben a nagyü1blbsz.áunú sebesült gyors és a 
se:besrfüt élete E,zieimponrt:já!ból e:red.rn,émyes hátrasz.á!H1tása. Ez± az 

-elV1et kell ,az, eü. ki:képz,és1Siel ·ka,pcsola,.füa:n már békében tudatosí
tani a parancsinok,oik fdé is. 

A tenep ,adtai visz,ooy,ok és a,z eiUe.nség gyalogsági tűzi,e.gy
veinein,elk :ha1tótáv,ofaág:ától Í.Ü\fZ1gően :a. gyalogo,s ,sebesültszálliítást 
fokoz,atosan felválitj,a .a, járműves szállítás. A j.ánmfrves szálliíió
eszközök J.eheiine:k: s,elbeisüLtszállítö msizág,o:s jánmű, oldallkocsds 
motor.kerékpár, ,ter•eipjáirö sebesüttsz,állíitó ,gré,p:koc.s,i, közúN seibe
süH,sz.ámtó ,géip:k,o,e:s:i (pá,ncélosaknál ,p,án,oélozioirr ter,eipjáró s:elbe· 
süMszálfüó ,gépkocsi, ha1rckaos,i) ,és ai iháts,ó ihadtáp körl,ci,eik!ben 
a via•s:út. Ezek j,ellemz·ésér,e m01st nem térürn:k ki. Csak ér1infoni 
~íivánorn, iho,gy úgy 1a 1gyalog:os, mli111Jt 1a já.rműiv,es se:besfütszállí-.. 
tás keretében .a. :rö.g1tö1I1ziések is i111agy sz121r,eipet j,átsz,a111ak, .s bár 

_ ezeikre számí:t:ani nem Ieihet, adott ,eseitekbein ,az1 eü. sz.o!:g.ál,a,t 
l,e1eunény,e,:ss,ége elöntő jel,ootfoégűvé V,áfüa{ik éli :sebesü]lkk ,kiüní
tése terén. Itt stükségies megj,eigyezni az.t ,Ls, hogy ,az ercv01I1al 
felől v.issz,atérő, ü.r1es járműv,ek ~ötetieseik minden esieJtbo~n jdenrr
kezni az elől 1evő eü. ldür:ítési sz1a~<,as,z rpa,r,a111cS1111okánál, az ese.Ueg 
01btl,eivő sebe:s:üliielk hát~aszálfüá.s,a c,éljáiból. Armoohyilb,en hátraszáHí
t·andó s,e,besült, 1beteg ,111eun vol1na, a1z eü. kifü.itési s:zakias~ parancs
noka köteLes i.gaz.oló í-rás,srat ejlátnli a j,áJnmű, ·via1gy jár:m{ívie1k 
parancsn,oikáit, iho,gy az. a seg,élyihelyen imeigj,elent. ,A járművei: 
útbaindHó egység vagy irr1t1éz1ei: panancsno:ka ,pedi,g ·köt.e1'es etJen
ő.rizlTI:i, rho,gy a jármii 1ai 5,eg:ély:hely,en megjele:nit-e. 

Bánmily módoo törtiéin ilk 16 a sebesültsz,állíitás, .ahhoz a se
besülteket és bet,e,g:e'ket ,a lk,iürli:és minden szak,asz,án ,e1ő kel'l ké
sz.íteíni. A sz.állítás jó elp:k:1észírtése nagymértél4:),en .hoz.z,ájárulhat 
aihhoz, hogy 1a s,e'besü]lt ita.rbal:éik en11erjgiáj1a minél érint21tJ.enebbul 
megmar,a,dj,on ,az el!átá'S és gy,qgykiez,ebtetés döntő sza:ka,&z,alka. 
Ez1t a,z elől~észirtést szolgálja má1r , tö:blbe,k ,wözöt1 a:z irde'j,élben és 
helyes,en ,al.kal:mawtrt első,s121g,élyny,uj-táis is, de ez,e~ rulmenő1en is 
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dö keli h."'2sz'Íteni a seibeisüHet a szállítá,s,ra, a kiürí.tés1 szakasi 
kép,es.sége és ado1tts.áig:a1:nq!k me•g.fe1,előren. 

Ez a,z előkés.z,ítés ki kiell, hogy 1terj,edj,en ,a f.ájda101m csi'.1aipí
tásá.na (a mí:nden;kOJii 01'\!0si ktÖvei:ielményeik sz,erm előtt tartásával) 
a sz·ív 1h1egerősítésére, vagy le,galáhb i,s t,arta:ék,eipejének megtar
tására (ahol .e,r.re már leihetős·éig ·va,n, iu1fusiók és tranrs1fu.süók adá
sáival, a szüksiégu1Jek meg1f.e'.,el ő,en) és nem ut,o1 3Ó sorban ,a má·r 
foh,eitt köté&ek 1a:1ia1pos revi·ziójá..ra. J\. ,gondos e!.ő.kiészíités vian hi
vait'Vla megakadályomi va,gy csö,kikientein1i az,oka1 a,z ártaLmakat, 
me'.y,eik a sebeisifütet a szá.Hítás következtében \Tlesz,élyezteti'k. M.i:nd
éze!ken fel-ül s.züksé,ges a sebesü'.rtreik üdírtié.s.e az évs,zal5m·ak és .az 
időjárás v.i,szorny.aínalk meig1f,eJ.efrő.en. Szülkség-es tov,ábbá az ,i,dő-
járás v:iszornta,giságaiitól v,al,6 megióvá1s.a ,is. . 

A tábori eü. sz.o.t51álat saj.áfos kö1rülményre!i, ,a harchelyzet vá,1-
tozóság;a, a, szé':l'.Hási módok és szá'.lítóesz·köz,ök .külö,niböző ,flaj
tái és l ,eihrel,őségid nremcs,ak az ·e'.láitás t és. gy,ógy!rnzelést, de 
magát a sebesü1tszál1Há,s,t is szakaszrokr.a osz1tja. A mell~kdt váz-

. Latos rajz, csa,pa1tvlsrz9ny'.ratban f,e'.foni:Jetli e,zr.::Jk,et ·a sz)21lrnsz,oka1 
é:s az egyes sz,aikaszok 1:eggy,a·krnbbarn eJ.őforduló változataH. 
Természetesen ,az ,e,gyes 1Srzraikla'S,z.ok kö·zöi:Jt ék~s határt vonni nem 
lehet. Mi:ndenk,or a 1hiar-chdyzeHől ·és a ter,e,p v1iszonya1i'tól fügig, 
ho.gy az egyes sz1ak,aszo,k rh,o,J végződnek, .J'.dve menrnyire ter
jedhietrniek ki e,gy másik sz.akasz róvására. Na·gy á'.rtaiánosságban 
még;,s a következő szaklaiszo.klait különibözrl:etjük meJg: A ,küzdők 
von,alában a seb·esültf.észekig; ,a sebesüítfész1ektöl a kocsiforduló
helyi.g; a :kocsifordL i 5,helyt.ől a zászlóalj se,gétyhe'.y:,g és végül ,a 
zászlóalj segélyhelytől az ezred segé;yhelyig. (.A j,e!en cikk kere
tébclll a hadsereg viszonylatban s?:óba, jö:hető szakaszokat nem 
tángya,ljuk) Isméte'.itiein ki kell azonJba1n ha:ngsúlyozrnd, hogy a fenti 
sz1a.ka,sz.okra való fe!osz,tás csak álfalánossá,gban érvénye~, s a 
száll ítás ,egye.s szaka,szoka,t átug,orha,t, vagy egyes sza:kasz,ok 
e1gyrriásiba e b 1adha tnak. 

· A 1.egna.gy.obb erőpróbát jie'.enti a sebesültre és a sebesült
szál'.í1t6kra egyia.ránt .a · küzdők vonal ába1n való sz.álfí.tás, merit 
cs.ak emberi -er,őv·el töri:Jénhetik és az ellensé,ges ,tű.z,hartástél a 
l,e,gnagy,ohb mérrliékibein fiüg,gő•en. A küzdőik vona.lárba,n mrirnde.n 
he'.yteloo mozdulat, hibás r,ejtőzés va1gy fedezés mag,a után vo,1-
hatja az ellenséS" tűzi:evékienységéneik fokozódasáit és ,adott es.eit
·boo ,a, sebesül,'szá'.1ítók munkáját i,dől :: ge:sen m~g i-s béníthatja. 
A sebesültvi:vőktől ret1t•eni:Jheit.eUen bátorsá,got, Jó kképzést és 
ma,gas e:rikölosi szírnvornal,at kíván, neim külöiniboo a .hajba· jutott 
embertárnon való segiíit,erni ,akarás kollektív fejl~1tséigét A se,be
süfüől ootudafo,s fegye lmet és erő.s a,k,aratot követel a fájdalmak 
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legyözésiébe'D éis lelki ,er,ején·~k megtartásábain. M.indez,e1ket a 
kafo,rna1i, a 1po'.,iüka,: és szakmali k:lkéipzés,ein keresztül ko2r elérnünk. 

Az eseteik tLlnvomó részében a sebesül:v1ivők fe,bdafa,::ka,t 
csak kúszv,2, a 1teiiephez m:nél jobban oda,s:ímvl1va t1u:dják meg
o1darr1ii. É,ppen ezért nem közömbös az, hogy m:ly,en a gyia1ko,r'.larl:i 
1110.ásu:k az efajfa s,flbesüH,s,zál'.Há.rs r,l2réin és mdy,ein gy,o,rsia111 tud
j,áik a súlyos s,ebesfütckiet 1a1ráll1yla,g véde1tteibib helyiekre össz,e,gyüj
teni. A eebesülteik gyüjrtésiérl: és a, küzdő voJ1alMI hátmszfl:t.á,sái: 
a száz,a,d eü. raj,pianau,,cs:noika kányírtja. Hogy feladaitáJt jól és 
eredmé.ny,esoo tudfa m21go'.dani szoros ka1pcsol,at,o,t kell t:a1ri:1a111ia 
a század pa1rancsnokávrr,l, azz1al együtt kell működ:ni,e é,s s,zükség 
ese too· s,egiítségieit kém:e. Ez ,a segútség á]hat ,a,bból, hogy az 
eH21nség egy,e:s tűzfeigyverie::nek lefogását kéri, m2lyek a,kiadályoz. 
zák ,a: szál'.Há,s,t, v,a1gy közv,e'llein .Jdsegií1tő sehes1ül1!wivakr1ől gondos
kodfük, ha a s,züks,é,g· és a harchelyze,t magkövertel: a s,eibesüi'tek 
gy,o.rs e'.isz.állírt á:sát a !küzdőU<. v,oinaiáMl. A n2ndielkeziésr,e bocsáj 
tott kirsegftő sebesiültvivő·k, va1gy ,a meg,e1r:ősiítésre előneküldött 

· sebesü'.itviivő1k foliett 1m:indenik,or a· század eü. naj1panancsnok r,en
dielk,ez;k, a ~z.á12a<lipanancsITT,o,knak ,miinlt. közv1eüe'11 előljáró ,pa
ra111cs111Joik:nak imté!Z:kedései ala1p Ján. Ha az 1eJl.em1sé;g tüz·tevé'keny
ség,e olya1p · na,gy, hogy a iS,z,áJítás,t Leihd,etlenmié rtiesz:i, me.g kell 
vánrn:.ök a tűzszünete!k,et, ,esl~füig- alZ ,éj1sz,alkáit ,a s,záUítások l1ebo
nyol1ítá:sára, de ez es,e11b,en is g,ondoskoCÍJlliok k,211 1az egyes sehe
süH1elk -l-2iher'.ő,s,é,g ,sz,erinti megvédéséről, ha má,ské.-p nem, lövész. 
teknő ásásával. Ámint a hami helyzet foheiiővé te:~1zi ,a 1sebesfüi:ie1k 
s,ebesült,f,ész,ekhe val5 fos,z,2igyüj,tését, m:aladéktalanul meg kell 
\'11dítanifo1k a gyü_rbést. . 

A sebesültfészek rend,szerint adva van • a terepen. De nem 
szabad csak a terepadta védelemre építeni. hanem a s,ebesül: 
tek minél nagyohb védelmének biztosítására keH törekedni. A 
sebesü'.tfészeknek olyannak kell lennie, hogy egyrészt a sú'.yos 
sebesülteket megvédje az újabb sebesülései<.től, másrészt lehe
tőséget nyújtson olyan mérvü szabad 1'.lozgásra, hogy a segély
nyújtást és a sebesültek nyugalmát biztosítani tudja . Kívána
lom továbbá az, hogy a sebesülteket az időjárás viszontagsá
gaitól a lehetőség szerint minél jobban megvédje. Azt nem 
lehet kategórikusan meghatározni, hogy egy századkörleten be
lül hány sebesültfészek legyen. Jó, ha a körülbelüli helyüket a 
századparancsnok (a század eü. rajparancsnok javaslata alap
ján) már előre meghatározza, de ez nem jelentheti azt, hogy 
csak ott lehet és· osak · annyi, ahányat kijelöltek annál is in
kább, mert nem minden harchelyzetben van ,lehetőség arra, 
hogy a sebesültfészkek helyeit előre meghalározznk. A fő do-



log az, hogy a hátsóbb szakaszon levő eü. szolgálat idejében 
értesüljön azok helyéről, akár jelentés formájában (hátramenő 
könnyű sebesültek (itján), akár jól láth~tó és előre megálla
pított jelzések formájában. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy - sebesült csak a parancsnok 
engedélyével hagyhatja el a küzdők vonalát. . . 

A század sebesültvivői a sebesültfészeknél tovább nem 
szállítanak és nem is szállíthatnak, d,e ez könnyen elérthető is 
a már leírtak alapján, különben rendeltetésszerű feladatukat 
nem tudnák megoldani. A további hátraszállításról a zászlóalj · 
eü. szakaszparancsnoka · köteles gondoskodni. A zászlóalj eü. 
szakaszparancsnok szoros összeköttetésben van a zászlóaljpa
rancsnokkal és ezen keresztül, vagy ezen kívül a század eü. 
rajparancsnokával. Állandóan ismernie kell az elől lévő sebe
sült helyzetét, a lehetőség szerint •a sebersültfészkiek helyett és 
az elszállítandó sebesültek számát, valamint a szállítás lehe- . 
tőségeit. Állandó eü. felder.íté'st kell végeznie, ha a helyzet 
megengedi és megkívánja, akár saját maga is előre megy tá
}ékozódni. Tanácsos az összeköttetést úgy megszeryeznie, hogy 
az elöl lévő eü . kiürítési szaka,sz helyzetéről vázlata is legyen . 
Ennek megfelelően küldi ki a megerősít,ett sebesültvivőket, akik 
a század ,eü. rajparancsnok 1:1.lárnndeltségébe kerülnek működé
sük időtartamára; valamint azokat a sebesültvivőket, akik a se
sebesültfészekből a kocsifordulóhelyig szállítanak. Ez utóbbiak 
továbbra is az eü. szakaszparancsnok alárendeltségében marad
nak. A zászlóalj eü. szolgálatvezető gondoskodik arról is, hogy 
szükség esetén a gyalogos és járműves sebesültszállító részleg 
megerősítést kapjon. 

Ha a sebesültfészek és a kocs.ifordulóhely között a távol-
ság igen nagy, a sebesültvivők erejének kímélése céljából cél

- szerű ingajánat fo_rmájában megsze,rvezni a. szállítást. Álta
. lában 4-500 m-nél nagyobb távolságok esetén vezessük be 
. az ingajáratot. 

A kocsifordulóhely a terep azön helye, ameddig a sebe
sültszállító járművek rejtve, az ellenség gyalogsági tűzhatá
sától védetten e lőre tudnak menni. Ez a pont lehet a zászló
alj segélyhely és a küzd,ők vonala között, a zászlóalj' segély
helyen és lehet a zászlóalj segélyhely és az ezred segélyhely 
között. A szerint, hogy hol van, a gyalogos sebesültszállitók 

· vagy a kocsifordulóhely parancsnoka alárendeltségébe tart~z
nak, vagy közvetl@nül a zászlóalj vezetőorvos intézkedik fe
lettük. A kocsifordulóhelyet az esetben, ha az a zászlóalj é~ 
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. ezred segélyhely között \'. an az ezred eü. szolgálat szervezi 
meg és ez esetben az ő alárendeltségébe is tartozik. Ez utóbbi 

· esetben a zászlóalj .segélyhely sebesültvivői csak a zászlóalj 
sPgélyhelyig szállítanak és a zászlóalj segélyhelytől a kocsi
fordul,óhelyig való szálításról az ,ezred vezető orvos köteles 
gondoskodni. Természetesen a valóságban nem lehet ily,en me
reven szétválasztani a kérdést, de ez kell, hogy a fő alap 
legyen. ' 

A kocsifordulóhely parancsnoka a lehetőség szerint eü 
tiszthelyettes legyen, beosztva hozzá egy sebesültvivő járőr 
(Két fő.) ő van hivatva szabályozni a kocsifordulóhely for
galmát, fenntartani a koosifordulóhelyen a fegyelmet é§ a ren
det, megszervezni és irányítani a sebesi.rnvivő ·járőrök munká
ját, fenntartani az összeköttetést, a század eü. rajparancsnok, 
kal .és a zászlóalj eü. szolgálat vezetőjével. "(A század eü. raj-

" parancsnok a kocsifordulóhely parancsnoknak alá van rendel
ve, köteles a kiadott utasításait végrehajtani.) A kocsiforduló
hely parancsnoka már durva osztályozást is végez, amikor sür~ 
gősségi sorrendet álla.pít meg a hátraszállítandók között. 

A kocsifordulóhely parancsnoka köteles megszervezni a 
kocs,ifordulóhely védelmét és köteles gondoskodni annak rejté
séről, valamint megszervezni a sebesültek védelmét. 
- · A kocsifordulóhelytől az ezred segélyhelyig már a jármű
ves szállítás lép előtérbe s a szerint, hogy milyen a harcoló 
egység gépi szervezete, milyenek a terep és úti viszonyok, zöm
mel vagy országos jármű, vagy gépkocsi szállítás f9g előtérbe 
lépni és aszerint, hogy a zászlóalj segélyhely előtt vagy a mö
gött van, két vagy egy ütemben bonyolódik le. (De ez is csak 
általános elv, mert az ezred segélyhely járművei előre mehet
·nek adott esetben egészen a zászlóalj segélyhely előtt lévő ko
csiforduló helyig ts, mely . esetben a zászlóalj segélyhely mint 
kiürítési szakasz átmenetileg csak részfeladatot lát el.) 

A segély helyek működése· most nem tartozik e tárgykörbe, 
csupán csak a szállítással kapcsolatos néhány ténykedést em
lítjük meg. A segélyhelyek feladata gondoskodni a sebesültszál
lító eszközök tisztaságáról, megtisztításáról és kötelessége azt 
állandóan ellenőrizni. Vonatkozik ez a járművekre, a hord
ágyakra, de magukra a sebesültvivőkre is. A hordágyakat és 
járműveket állandóan tisztán kell tartani és szükség esetén 
fertőtleníteni kell őket. A fertőtlenítés és megtisztítás rnódj ai 
ismeretesek az eü. szolgálat más terüJ.etéről, azokra itt csak 
utalunk. 
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Altandóan Ügyelnie és ellenőriznie kell a segélyhely pa · 
rancsnokának, hogy a sebesültek szállítása a lehető legnagyobb 
kényelem biztosítása mellett történjék, az adott lehetőség ha
tárain belül, továb)á, hogy a sebesültek az időjárás viszon- . 
tagságai ellen minél jobban védve legyenek a szállítás alatt, 
az évsza)s: viszonyainak megfelelően. Ezen · szempontokra a se
besültszállítókat alaposan ki kell oktatni. A sebesültvivő jár
őröknek ismerniök kell, hogy hogyan lehet megvédeni a se
besültet az i1őjárás viszontagságaitól nyáron, télen, esős év
szakban és hogy hogyan lehet ezen a téren rögtönzéseket al
kalrµazni. Ismerniök kell a rúgózásnélküli járművek viszonyla
gos rázkódásmentessé való tételét és ez;en kéresztül a sebesült 
fájdalmainak a lehetőség szerinti csökkentési módját. De is
merniök keU a hordágyon éis hordágy nélkül való szállítás kü
lönböző módjait is, a sebesült hordágyon való eíhelyezését, a 
szállítás iránya, a terep vonulata és a sebesült t.estrés,z fi
gyelembevételével. 

Szükséges kitérni a sebesült személyi felszerelésére is. A 
sebesült általában olyan ·személyi felszereléssel rendelkezhe
tik, amelyre· a gyógyintézetekben szüksége nincsen. Súlyos se
besültektől a fegyverzetet az ezred segélyhelyen kell elsz·.:dni. 
Minthogy a zászlóalj segélyhelynek állandóan fnozgásképesnek 
well lennie, és így nem kívánatos, hogy nagyobbmennyiségű 
szállfegyverrel megterhelje magát, a fegyverek leadására nt·m 
jön tekintetbe, azonban a lőszert mindenféleképpen el kell, hogy 
szedje a sebesülttől .és csak annyit szabad a könnyű sebesiil
teknél hagynia, amennyi az ezred segélyhelyig . való szállítás 
védelmére feltétlenül szükséges, amennyiben a csapatnál a lő
szer elszedésérő, l nem gmdoskodtak volna. Az elszedett lőszert 
minél előbb· vissza kell juttatni a harcoló egységekhez. Az c·z
red segélyhely a szállfegyvereket gyüjti és á"tadja a közp·)nti 
fegyvergyüjt·ő helyek által ki:küldött közegeknek, akiknek köte
lességük az ezred segélyhe-lyet ebből a célbóL meghatározott , 
időközökben felkeresni. 

A megmaradt sebkötöző és gázsebcsomagot a hadosztáiy 
segélyhelyig a sebesültnél ke-11 hagyni. számolva , arra a iehe
tőségre, hogy szállítás közben ellenséges behatás érheti ,::1 
szállítmányt és ez esetben az elsősegélynyújtáshoz ez az egyet
len felszer,elés álljon rendelkezésére. Hasonlóképen a gázálar
cot és egyéb felszerelést, mely · a sebesült személyi szükségletP.i
nek és kénye-lmének bi1ztosítására szolgálnak, a sebe,sültnél kell 
l,_rngyni. , 
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A · sebesültszállítás hatáskörébe tartozik bizonyos mértékig 
a sebesültek nyilvántartása ds. :Éppen ezért szükséges néhány 
sz,óban idevonatkozóan erről is megemlékezni. A század eü. 
rajparancs'noka naponta jelentse a zászlóalj segélyhely parancs- , 

. nokának az eü. raj a által elsősegélyj)en részesített és hátra
szállított súlyos és könnyű sebesültek, betegek, valamint az el-

- esettek számát. A zászlóalj segélyhely parancsnoka egyszerű 
nyilvántartást vezet a sebesültekről és betegekről, tovább'á 
azokról, akik a segélyhelyig va{ó szállítás 'közben, vagy a se
gélyhelyen meghaltak. Az ezred segélyhelyen minden sebesül
tet és be,teget elsősegély lappal kell e;látni. Akik az ezred se
gélyhely meg~erülésével kerülnek hátra, azoknak nyilvántar
tásba vétele abban az eü. intézetben tödérnik, ahová legelő
ször került . Ezeket azonban ai eü. intézet a osapat eü. szolgá
latvezetőjével . köteles közölni. Hasonlóan értesíteni kell azon 
szomszéd seg'élyhelyeket is, amelyek egységéből valakit első- . 
segélyben részesítettünk. Ezeket a sebesült Iétszámjelentésben 
azonban csak az az eü. kiürítő szakasz jelentse, aki elsősegély~ 
ben részesítette. A sebesi.iltszállítással, . valamint a kiürítE':ssel 
kapcsolatos elvekről és problémákról hadsereg-viszonylatban 
más a}kalommal kerül szó. 

77 




